
Vanwege de grote vraag naar te hu-
ren ruimte is deze zomer een uit-
breiding gerealiseerd van 30 m². 
Trots laat Miranda de nieuwbouw 
zien waar plaats is voor kinder-
kleding, theeboeketten, brocante 
meubeltjes en buitenspelen, zoals 
schaakspellen en hinkelbanen. 
Vervolgstappen naar een andere 
locatie is niet hun optie. ,,Juist 
deze locatie is aantrekkelijk. Het 
moet knus en kneuterig blijven. 
Dat is onze kracht’’, zegt Sandra. ’’ 
’’De sfeer maakt het leuk om rond 
te snuffelen. Het speelt mee dat 
we niet in een gelikt pand zitten. 
Daardoor is de prijs nog aantrek-
kelijk. We willen graag een mix 
van artikelen.’’ 

De ondernemers noemen een paar 
producten van Ugchelenaren die 
in ’t Achterhuus te koop zijn: 
houten bordjes en HaakM (een 
hulpmiddel om armband of hor-
loge eenvoudig zelfstandig om te 
doen) van Sanne Tengker, haar-
knipjes en haarbanden van Carla 
Zeldenrijk en bloemdecoraties 
van Diana Nijentap. Linda Halber-
stadt heeft zich toegelegd  op het 
maken van strooisels (Linda’sss 
Strooisel) voor op de cappuccino 
en ze ,,personaliseert etiketten 

op wijnfl essen’’. Voor allerlei gele-
genheden en festiviteiten maakt 
ze, ook op verzoek iets speciaals.
Sinds enige tijd zijn er in ’t Ach-
terhuus producten uit Kenia te 
koop, met de naam BikHuk. Er 
zijn onder meer slippertjes, rie-
men en kettingen, waarvan de 
kralen gedraaid zijn van glossy 
magazine en daarna gelakt. Met 
een deel van die opbrengst wordt 
een schooltje gesteund.

Sandra Hanskamp en Miranda Bui-
tenhuis hebben nog geen moment 
spijt gehad van hun ondernemers-
avontuur. ’’We vinden het omgaan 
met mensen allebei heerlijk.’’ Om 
de uitbreiding van hun winkel te 
vieren is er op 3 oktober een in-
loopavond. ,,We zijn allebei van 
het bakken. Dus dat wordt met 
een hapje en een drankje. Het 
wordt een gezellige avond met 
workshops.’’

een kei van een feest 
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Gouden Klok weer 
terug in het dorp…

Ze hadden al eens een am-
bachtelijke kaarsenmakerij in 
Harskamp en later ook in het 
Openluchtmuseum in Arnhem. 
Vanwege ziekte kwam daar 
een eind aan. ’’Jammer dat we 
daar weg moesten. We zaten in 
de Zaanstreek. In een van die 
mooie huisjes.’’ 
Na die ziekte-periode konden 
er gelukkig weer plannen wor-
den gemaakt. Aris ging zich 
bezig houden met de verkoop 
van Dutch Potterie. ’’Dat aar-
dewerk verkopen we over de 
hele wereld. Het is te koop via 
de website maar ook hier in de 
winkel.’’ Mary miste echter de 
omgang met mensen en stelde 
voor om weer een kaarsenma-
kerij te beginnen. ,,Ja, we heb-
ben gevraagd of we daar (het 
Openluchtmuseum, red.) weer 
terecht konden, maar daar is nu 
geen plek meer voor ons. Er zit 
nu iemand met fotografi espul-
len.’’ Het echtpaar ging op zoek 
naar een andere locatie en kreeg 
een tip dat er in Ugchelen een 
geschikte ruimte was voor de 
ambachtelijke kaarsenmakerij. 

Het beroep van kaarsenmaker 
kwam destijds toevallig op hun 
pad na een vakantie in Ameri-
ka. Aris was inmiddels gestopt 
(in 1994) met de wasserij aan 
de Reigersweg. De voormalige 
wasbaas zag daar de werkwij-
ze van het dompelen van een 
kaars en zei tegen zijn vrouw: 
,,Ik wil kaarsenmaker worden.’’ 
,,Aris was door het kaarsen ma-
ken gegrepen. Bij mij heeft het 
een tijdje geduurd’’, zegt Mary. 
Enthousiast toog het echtpaar 
naar Bourtange (Groningen) om 
de beginselen van het vak te 
leren. In Harskamp hebben de 
ambachtelijke kaarsenmakers 
zich vooral toegelegd op kinder-
feestjes en workshops.  

’’Na een aanloopperiode had-
den we het daar erg druk. Met 
bussenvol kwamen ze bij ons.’’ 
In Ugchelen is de opzet klein-
schaliger. Naast de natuurlijke 
kaarsen en etherische oliën zijn 
er in het winkeltje onder meer 
ook kaarsenstandaards, geur-
branders en theelichtjeshouders 
te koop.

Maristo
De naam Maristo staat sinds enkele maanden op het 

raam van het pandje tegenover de C1000, waar de com-
puterzaak in was gevestigd. De naam is een samenvoeging 
van Mary en Aris Top. Het echtpaar (beiden zestigers) koos 
Ugchelen als plek om hun droom te verwezenlijken. Ze ma-
ken graag kaarsen, maar willen ook anderen eigen creaties 
laten maken. Dat laatste kan in workshops. Om ook toeris-
ten te trekken heeft Aris ter promotie van de nieuwe zaak 
fl yers in hotels en op campings afgegeven. En als actie mag 
van elke Ugchelense basisschool een klas gratis kaarsen 
laten maken. De ondernemers hopen dat mond-op-mond 
reclame voor meer klandizie gaat zorgen. 

In één oogopslag is niet te zien wat ’t Achterhuus allemaal te bieden heeft voor de klant. De 
Shop in Shop winkel is anderhalf jaar geleden begonnen achter de Primera aan de Ugchelse-

weg. Bedrijven of creatieve particulieren kunnen er een stukje winkel afnemen en Sandra Hans-
kamp en Miranda Buitenhuis zorgen voor de verkoop. Ze vragen daarvoor een vergoeding voor 
verkochte artikelen, naast de vierkante meterprijs die voor de ruimte moet worden betaald. De 
initiatiefneemsters stortten zich met veel hartstocht in dit voor Ugchelen nieuwe concept. Heb-
ben de klanten ’t Achterhuus ontdekt? ,,Dat kun je wel zeggen’’, heeft Miranda ondervonden. 
’’Iedereen is zo enthousiast dat ze het ook doorvertellen. Is dat die zaak met die leuke kleine 
winkeltjes? En er komen niet alleen mensen uit Ugchelen.’’ 

Ooit waren er verschillende kroe-
gen in Ugchelen, onder meer De 
Driesprong, Het Trefpunt en Ho-
tel Prinsen. Back in Town, aan de 
Ugchelseweg, was de laatst over-

gebleven kroeg in het dorp. ,,In 
Ugchelen had je niet zoveel. En 
in Back in Town hebben ze vaak 
besloten feesten’’, geeft Jean-
Pierre als reden voor zijn keuze 

voor Ugchelen aan. Voor de uitba-
ter van De Gouden Klok is de sa-
menwerking met de cafetaria om 
de hoek handig. ,,Er is hier een 
kleine keuken. Maar je kunt hier 
van alles eten. Daarvoor hebben 
we afspraken met Het Bikkertje. 
Zij komen het dan brengen.’’

Er mag worden gerookt in het 
nieuwe café. ,,Dat vinden mensen 
juist fi jn’’, zegt Jean-Pierre. Een 
goed afzuigsysteem en speciaal 
systeem met aanvoer van verse 
lucht doen de kwalijke luchtjes 
verdwijnen. Het terras met zonne-
luifel vergroot de oppervlakte van 
het café. Plannen heeft de familie 
Pieper volop. De eerste activitei-
ten: een eiergooiwedstrijd en ka-
melenrace trokken veel publiek. 
Zo is er op 19 augustus een after-
party (voor artiesten zie website) 
van het Ugchelse Zomerfeest, van 
15 tot 20 uur, en op 25 augustus 
een Stiletto Run. 

Bij goedkeuring van de gemeente 
is er dan na afl oop vuurwerk. Alle 
thema-avonden komen te staan in 
de Ugchelse Courant die in de 2e 
week van augustus door De Gou-
den Klok wordt uitgegeven.

Het verhaal van 
”de Gouden Klok”
De naam De Gouden Klok was tientallen jaren verbonden 

aan het café dat nu Back in Town heet. Een wijzerplaat 
van een klok is nog te zien op de zijmuur aan de Ugchel-
segrensweg. De naam De Gouden Klok is afgeleidt van een 
Ugchelense legende uit het jaar 800 na Chr. over plunde-
rende Noormannen en het Salamandergat. 

Zo staat ook op de website van de nieuwe kroeg te lezen: Het kloos-
ter in Ugchelen had een “gouden luidklok” in het torentje hangen, 
toen ons land in oorlog geraakte en troepen plunderende vijanden 

het land afstroop-
ten, besloot de abt 
heel wijselijk de 
klok uit den toren 
te halen en in het 
daar dichtbij zij-
nde moeras te la-
ten zakken. Enige 
getrouwen hebben 
in stilte deze op-
dracht uitgevoerd, 
doch hun geweld-
dadige dood nam 
ook het geheim 
van de juiste berg-
plaats met zich 
mede. En zo zou 
de gouden klok 
nog altijd voor het 
grijpen liggen als 
de plaats maar be-
kend was.

Een van de twee nieuwe uitbaters van de Gouden Klok: Jean-Pierre Pieper

Sandra Hanskamp en Miranda Buitenhuis voor hun“shop”

Begin van dit jaar opende in Ugchelen café De Gouden Klok 
haar deuren. De voormalige pizzeria aan de Molecatenlaan 

12b is omgebouwd tot een bruin café, met een bescheiden 
afmeting van 60 m². Jean-Pierre Pieper zwaait er samen met 
broer Gilbert de scepter. Ook café Sientje (in het centrum van 
Apeldoorn) is een horecagelegenheid van het duo. Veel Ugche-
lenaren hebben de nieuwe uitgaanslocatie al weten te vinden. 

‘t Achterhuus


